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Према наведеној Уредби, достављање података је обавезно. 

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. 
Молимо Вас да пре састављања извештаја прочитате УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА (страна 4). 

 
 
 
 

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО 
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ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 
          
       
1. Пословно име ________________________________________________________       1 4 0 5 4 
    Шифра стат. истраж.  
     _____________________________________________________________________       
            (део правног лица уписује име субјекта у чијем је саставу и своје пословно име)       12 
     Матични број  
2. Матични број _________________________________________________________       
   13    18 
3. Општина ________________________  Насеље (место) ______________________ Одељење   Општина  
       

       22 
     Улица и кућни број _______________________________  Телефон ____________  Редни бр.  
            
           27 
4. Претежна делатност (подгрупа) __________________________________________    Претежна делатност  
       
     _______________________________________  (написати одговор текстом и шифром)   28     32 

   Тромесечје  Година  
 
 
Табела 1.  ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА У ТОКУ ТРОМЕСЕЧЈА, ПО КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 

Врста 
слога РЕПУБЛИКА СРБИЈА Хиљаде РСД  

1 Промет остварен у тромесечју, са ПДВ-ом:  
 

33 1. Трговина на велико моторним возилима и мотоциклима, деловима и прибором*  43

 
2. Посредовање у трговини на велико моторним возилима и мотоциклима, 
    деловима и прибором*  53

 3. Трговина на мало моторним возилима и мотоциклима, деловима и прибором  
63

 4. Трговина на мало моторним горивима и мазивима (50500)  73

 
5. Посредовање у трговини на мало моторним возилима и мотоциклима, 
    деловима и прибором  

83

 

50 

6. Одржавање и поправка моторних возила и мотоцикала (50200 и 50402)  93

 7. Трговина на велико (512 - 517)*  103

 
51 

8. Посредовање у трговини на велико (511)*  113

 9. Трговина на мало (521 - 526)  123

 

52 
10. Поправка предмета за личну употребу и домаћинство (527)  133

  11. Остале делатности1)  143

  12. УКУПНО ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ (1. + 2. +.....+ 10. + 11)  153
 ▼  

 13. Од тога: обрачунати ПДВ у тромесечју   163
 
1)  Уписати приход (промет) од продаје производа, робе и услуга у свим осталим делатностима (индустрији, угоститељству, саобраћају,  

спољној трговини, финансијском посредовању...), уколико их предузеће обавља, осим трговинских (области 50, 51 и 52). 
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Трговинска подгрупа делатности       38 
 
 
 
Табела  2.   ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО1) 

Врста 
слога РЕПУБЛИКА СРБИЈА Хиљаде РСД 

 

2 Промет остварен у тромесечју, са ПДВ-ом2)  
48

33 

трговинским предузећима ради даље продаје  
58

 другим предузећима ради прераде  
68

 

од
 т
ог
а:

 

великим потрошачима за сопствену потрошњу  
78

 Залихе на крају тромесечја, по набавним ценама, без ПДВ-а  
88

   
 
1)  Не обухватају се услуге одржавања и поправке моторних возила и мотоцикала из области 50 КД (подгрупе 50200 и 50402). 
2)  Податак у овом реду представља збир података из табеле 1, редова 1, 2, 7. и 8. (обележени *). 
 
 
 
 
 
 
 
Табела  3.   ПРОМЕТ У ТРГОВИНИ НА ВЕЛИКО, ПО МЕСЕЦИМА 

Врста 
слога РЕПУБЛИКА СРБИЈА Хиљаде РСД   

3 Промет остварен у тромесечју, са ПДВ-ом1)  
43  

33 
I    месецу  

53  

 II   месецу  
63  

 

од
 т
ог
а 
у:

 

III  месецу  
73  

 Обрачунати ПДВ у тромесечју  
83  

 I    месецу  
93  

 II   месецу  
103  

 

од
 т
ог
а 
у:

 

III  месецу  
113  

 
1)  Податак у овом реду мора бити једнак уписаном износу у првом реду табеле 2. 
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Табела  4.   ПРОМЕТ У ТРГОВИНИ НА ВЕЛИКО, са ПДВ-ом, ПО РОБНИМ ГРУПАМА  

Врста 
слога  РЕПУБЛИКА СРБИЈА Хиљаде РСД 

4 00 УКУПНО1)  

33 
01 

Пољопривредне сировине и живе животиње (семе, храна и лекови за животиње, цвеће, 
 сирова кожа и др.) 

 

 02 Месо, риба и прерађевине, уља и масти  

 03 Млеко, млечни производи и јаја   

 04 Воће и поврће  

 05 Шећер, чоколада и слаткиши   

 06 Кафа, чајеви, какао и зачини  

 07 Безалкохолна и алкохолна пића  

 08 Остали производи за људску исхрану  

 09 Дуван и цигарете  

 10 Текстил, одећа, рубље и остала одевна галантерија  

 11 Обућа и кожна галантерија  

 12 Намештај, теписи и подне облоге  

 13 Електрични апарати за домаћинство и радио и ТВ  уређаји  

 14 Порцулан, стакло и посуђе  

 15 Лакови, боје, зидни тапети и средства за чишћење у домаћинству  

 16 Парфимеријски, козметички и тоалетни производи  

 17 Фармацеутски производи и медицинска помагала  

 18 Производи од папира (књиге, новине и папирна конфекција)  

 19 
Фотографски и оптички предмети; бицикли; музички инструменти; сатови; играчке, 
 кишобрани, предмети од дрвета и др. 

 

 20 Чврста, течна и гасовита горива и мазива  

 21 Метални производи и руде  

 22 Дрво, грађевински материјал и санитарна опрема  

 23 Метална роба, цеви и остала инсталациона опрема  

 24 Хемијски производи (у индустрији и пољопривреди)  

 25 Отпаци и остаци  

 26 
Машине, уређаји и прибор (алатни, пољопривредни, канцеларијски, грађевински, 
 текстилни, други класични и компјутеризовани; персонални рачунари и опрема и др.) 

 

 27 Моторна возила  

 28 Делови и прибор (фарба) за моторна возила  

 29 Мотоцикли, делови и прибор за мотоцикле  

 30 Друго  (наведите):  

 31 Посредовање (накнада/провизија за услугу = таб. 1, ред 8)  

 35  45 
 

1)  Податак у овом реду мора бити једнак уписаном износу у првом реду табеле 2, а затим, у зависности од активности,  
исказати  вредности према понуђеној листи. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРГ-16КВ 

Истраживањем су обухваћена правна лица која су регистрована у областима 50 и 51 Класификације делатности, и то сва 
велика и средња, док су мала изабрана методом случајног узорка. Такође је укључен и одређени број правних лица која су 
према претежној делатности разврстана у друге делатности, али обављају трговину на велико. Ваше предузеће је изабрано 
као део тог узорка и молимо вас да нам помогнете тако што ћете коректно попунити овај образац, а ми ћемо вам, уколико 
имате било каквих дилема или потешкоћа, са задовољством помоћи. За сва обавештења можете се обратити на телефоне 
Републичког завода за статистику Србије (011/2412-922, локали: 315 и 216; факс 011/2411-922 или телефон 021/487-4293 - 
Сектор за статистику АП Војводине). 
Сви подаци се односе на извештајно тромесечје, а вредносни подаци се дају у хиљадама динара (РСД), без децимала. 
Табела 1. ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА У ТОКУ ТРОМЕСЕЧЈА, ПО КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
Уписати податке у зависности од тога које су делатности обављане. Предузеће приказује само приход (промет), тј. 
фактурисану вредност коју је остварило од продаје производа, робе и услуга у току тромесечја, са ПДВ-ом, у Републици 
Србији. Статистика од 2001. године примењује Класификацију делатности – КД (,,Службени лист СРЈ", бр. 31/96). Области 
50, 51 и 52 КД односе се на трговину. Област 50 чине трговина на велико и трговина на мало за продају, одржавање и 
поправку моторних возила и мотоцикала, као и трговина на мало моторним горивима. Област 51 обухвата промет и 
посредовање у трговини на велико. Под посредовањем (грана 511) подразумева се само накнада (провизија) са обрачунатим 
ПДВ-ом за извршену услугу (пословање у име и за рачун других). При посредовању продавац није власник робе, него само 
посредује у њеној продаји. Област 52 обухвата промет у трговини на мало и поправку предмета за личну употребу и 
домаћинство. Приказивање података за назначене модалитете зависи од тога у којој је још делатности, осим трговине на 
велико, правно лице остваривало приход/промет. Уколико је остварен промет производа, робе или услуга у било којој другој 
делатности осим трговинској, тај износ треба уписати у ред остале делатности. Укупан приход (промет) од продаје 
производа, робе или услуга, без обзира на делатност, треба приказати у ред укупно за предузеће. Тај податак мора бити 
једнак збиру горе наведених износа. У последњем реду ове табеле треба приказати само вредност обрачунатог ПДВ-а за 
укупно пословање правног лица, на нивоу тромесечја. 
,,Трговинска подгрупа делатности”. Извештајна јединица чија је претежна делатност трговина на велико (50... или 51..., 
страна 1), према Класификацији делатности – КД („Службени лист СРЈ”, бр. 31/96), исту шифру ће уписати и код 
трговинске подгрупе делатности (страна 2). Извештајна јединица чија претежна делатност није трговина на велико (већ нека 
друга), уписаће шифру трговинске подгрупе делатности према претежности оствареног промета у трговини на велико (на 
основу података из табеле 4). 
Табела 2. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО   Обухвата делатности из области 50 КД, подгрупе: 50100, 50300 и 50401 (Трговина на 
велико моторним возилима, мотоциклима, њиховим деловима и прибором) и области 51 КД. 
,,Промет остварен у тромесечју, са ПДВ-ом”. Уписује се вредност оствареног промета/прихода трговине на велико на 
домаћем тржишту, у извештајном тромесечју, са порезом на додату вредност (ПДВ). Под прометом на велико сматра се 
продаја робе ради даље продаје (трговинским предузећима и радњама које се баве продајом робе на мало, продаја робе 
другим трговцима на велико) или прераде, као и продаја робе великим потрошачима за сопствену потрошњу. Исказује се 
само трговачка роба, не и продаја сопствених производа. У промет робе на велико укључује се и продаја робе са 
консигнационих складишта, као и транзитни промет (ако је прокњижен у књиговодству као продаја на велико), то јест 
продаја робе која се по налогу продавца непосредно испоручује купцу са стоваришта или неког другог одредишта 
произвођача, увозника или другог предузећа без претходног ускладиштења робе. Обухватају се и услуге у промету робе 
(агенцијске, посредничке, заступничке, комисионе и сл.). 
,,Трговинским предузећима ради даље продаје”. Уписује се продаја трговинским предузећима која обављају делатност из 
области 50, 51 и 52 КД, ради даље продаје. 
,,Другим предузећима ради прераде”. Уписује се продаја осталим предузећима изузев трговинских (индустријским, 
пољопривредним, угоститељским, грађевинским и др.) ради њихове прераде. 
,,Великим потрошачима за сопствену потрошњу”. Уписује се продаја: болницама, школама, војним установама, 
студентским домовима и другим нетрговинским и непроизводним организацијама за њихову сопствену потрошњу.  
,,Залихе на крају тромесечја по набавним ценама”. Приказује се вредност залиха које се налазе у магацинима и 
стовариштима предузећа са стањем на крају тромесечја. Уписати вредност залиха по набавним ценама, без ПДВ-а. 
Табела 3. ПРОМЕТ У ТРГОВИНИ НА ВЕЛИКО, ПО МЕСЕЦИМА   Уписује се вредност оствареног промета/прихода у 
трговини на велико у току извештајног тромесечја, као и по месецима, са ПДВ-ом и посебно ПДВ (обрачунат купцима, тј. 
другим трговцима на велико, великим потрошачима за сопствену потрошњу, трговцима на мало итд.). Збир вредности по 
месецима треба да буде једнак укупном износу за тромесечје. Укупан промет, у првом реду ове табеле, мора бити једнак 
уписаним износима у првом реду табеле 2. 
Табела 4. ПРОМЕТ У ТРГОВИНИ НА ВЕЛИКО, са ПДВ-ом, ПО РОБНИМ ГРУПАМА Уписује се вредност промета у 
трговини на велико (са ПДВ-ом), по структури оствареног промета/прихода. Вредност укупног промета у овој табели мора 
бити иста као у табели 2. Затим уписати вредности за наведене робне групе, којима се пословно лице бавило у извештајном 
тромесечју, на основу књиговодствене евиденције. Уколико се на листи не налази активност којом се пословно лице бавило, 
ту вредност треба уписати у реду 30, ,,Друго (наведите)”, и на линији навести о чему је реч. Збир вредности промета (од 01 
до 31) треба да буде једнак укупном промету у првом реду табеле (00). 
 
 
Датум   Извештај саставио  Руководилац 
      
И-мејл  (М.П.)    
      
Телефон      

 

Штампано у Републичком заводу за статистику  
 


